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verhalen en poëtische overdenkingen.
We zijn blij dat er weer een mooi, nieuw nummer geboren is en hopen dat het in
deze winterperiode aan ieders inspiratie zal bijdragen.
Tot slot willen we iedereen heel hartelijk bedanken voor de inzendingen.
Namens de redactie: Alfred, Harry, Kit en Roos

Over de illustraties
De tekeningen in deze Zensor zijn van de hand van Sophie Hendriks.
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_tijd
RoosTacken

In dit stuk word je meegenomen in een beschrijving van
verschillende dimensies van tijd en hoe dit ons leven kan
beïnvloeden.
Sinds enige tijd beleef ik mijn leeftijd steeds minder als een gegeven. De
reacties van anderen maken me soms onzeker. Ben ik ‘best nog jong’ of ‘toch al
oud’? Zo word ik mij steeds meer bewust van tijd. En zoals iedereen probeer ik
vat te krijgen op het ongrijpbare verstrijken van de tijd.

Objectieve en subjectieve tijd
Wat is valt er over tijd te zeggen?
Iedere dag krijgt langs tijd vorm, we lopen allemaal met de tijd op zak. Deze
De dichteres van het bovenstaande gedicht is Tara Mammen, de

ordening beschermt ons tegen chaos en helpt ons productief te zijn. Maar de

kleindochter van Marianka. Tara schreef dit gedicht toen ze zes jaar oud

kloktijd kan evengoed leiden tot een verbrokkeling van ons leven. En we kunnen

was. Inmiddels is Tara zesentwintig.

de structuur als een keurslijf ervaren dat afstaat van ons natuurlijk gevoel. De
afwisseling van zomer- en wintertijd kan onze biologische klok in de war
brengen en leiden tot mentale en fysieke klachten.
Niet lang geleden schreef Tineke Bennema in de Volkskrant over de notatie van
leestijd bij een artikel. Een efficiënt gebruik van leestijd zegt nog weinig over de
denktijd die wij nodig hebben om ons een stuk eigen te maken, erop te
reflecteren en er iets mee te kunnen doen zoals het delen met anderen.
Terwijl de klok tijd meet, kun je ook tijd scheppen. Anselm Grün schrijft over
tijdsdiscipline door een regelmatig ritme in tijd, een vertraagd tempo en
onverdeelde aandacht te brengen in ons dagelijkse leven en onze activiteiten. In
de ruimte die zo vrijkomt, kun je meer jezelf zijn en je ontplooien door het beste
uit jezelf te halen.
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Dat tijd zijn eigen wetten kent, kunnen we ook bij Lao-Tse lezen. Soms is het tijd

Hart van de tijd

om mee te bewegen met de natuurlijke loop der dingen. En Prediker leert ons

Tot slot wil ik besluiten met Lucebert, beeldend kunstenaar en

dat voor alles een tijd is en dat iedere tijd in zijn aard een goede tijd is.

woordkunstenaar.
Onderstaand gedicht is niet gemakkelijk toegankelijk en vraagt alle tijd.

Dit maakt nog meer nieuwsgierig naar andere kanten van tijd.

Peter Hofman in Trouw legt uit dat de kwaliteit van het zijn, wordt bepaald door

De filosofe Joke Hermsen beschrijft de innerlijke, subjectief ervaren tijd.

hoe je in het hier en nu aanwezig bent. Zowel de herinnering aan het verleden

Onverwacht kun je in de ruimte van je binnenwereld verdwijnen waar je minder

als het denken aan de toekomst is heilloos. Alles wat waardevol is, is niet te

bewust bent van de objectieve tijd en de wereld buiten je. Op het moment dat

pakken maar je kunt er wel door aangeraakt worden.

we los van de tijd komen, zijn we als het ware de tijd voorbij en kan een stroom

Het hart van de tijd is het heden waarin alles van waarde ligt.

aan gedachten, emoties, herinneringen leiden tot nieuwe inzichten en tot
gevoelens van verbondenheid en compassie. Dit kan een heftige ervaring zijn.
Het is niet moeilijk voor te stellen dat een intense ervaring van de innerlijke tijd
op gespannen voet kan staan met de wereld van de objectieve tijd.
Onlangs hoorde ik op de radio het verhaal over iemand die in optimale
stemming een autotocht maakte. Opeens klonk een pianosonate van Schubert
door de wagen en raakte de man overspoeld door de klanken van de muziek. In
een flits voelde hij zich meegetrokken in een wereld vol gedachten en emoties.
Deze intense ervaring leek een eeuwigheid te duren. Tot het moment dat hij op
een haartje na geraakt werd door een vrachtwagen.

Hervonden tijd
In het slotdeel ‘De tijd hervonden’ van zijn romancyclus laat Proust de verteller
schrikken van de vernietigende uitwerking van de ouderdom als hij na jaren zijn
kennissen terugziet. Hij vermoedt dat hijzelf ook de sporen van de tijd
meedraagt. En vraagt zich ongerust af of hij nog wel de tijd heeft om zijn
levenswerk af te krijgen. Met spijt denkt hij aan alle tijd die hij voorbij heeft laten
gaan.
Tot slot komt de verteller tot de ingeving dat je verleden plotseling door een
zintuiglijke ervaring in het heden kan doordringen. En dat je leven zich zo kan
verdiepen, omdat je vaak dan pas de reikwijdte van de oorspronkelijke ervaring
kunt beseffen. Het gevolg van deze zogenoemde onwillekeurige herinnering kan
een extatische ervaring van tijdloosheid met zich meebrengen (Maarten van
Buuren).
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_oosterse renaissance
Dirk Beemster

Dirk herinnert zich hoe de Pindachinezen van de West-Friese
voetbaltribunes en het eerste bezoek aan de Chinees zijn interesse
voor de Oosterse cultuur deden ontluiken. “Waar blijft de jus?”
‘Wanneer ontbrandde bij jou het vuur voor de mystiek van het Oosten?’
vroeg onze zenleraar in een les van de studieklas Oosterse Renaissance.
We gingen met onze vader naar een voetbalwedstrijd in de grote stad. Ik
was elf jaar. De Hoornse club Hollandia speelde een kampioenswedstrijd
tegen Swift uit Amsterdam. Heel West-Friesland was uitgelopen om te zien
hoe de Mokumers door ons boeren zouden worden ingemaakt. Tussen de
menigte op de staantribunes bewogen zich mannetjes, die onophoudelijk
‘pinda lekka, pinda lekka’ riepen.
“Dat zijn Pindachinezen,” zei mijn vader. “Hier een kwartje, koop maar.”
Ik kreeg een bruine puntzak met vers gebrande pinda’s van een klein geel
mannetje met ogen die me tussen hun spleetjes vriendelijk toelachten.
Zulke mensen had ik nog nooit gezien.
Daar wilde ik meer van weten.
Een jaar later mochten de drie oudste kinderen Piet, Paulus en ik, met
vader mee naar het pas geopende Chinese restaurant Loon Koen op het
Grote Noord in Hoorn. Het rood van het behang, de schilderijen met
draken en mannen met lange sikken, de vreemde muziek die uit een
andere wereld leek te komen, het onverstaanbare gebrabbel, de sambal.
En weer eenzelfde klein mensje met scheve ogen, aan wie mijn vader,
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nadat de rijst was opgediend, vroeg: “Waar blijft de jus?” Mijn
nieuwsgierigheid naar het onbekende bereikte grote hoogten.
Het jaar daarop - ik schaamde me rot als ik bij de pastoor mijn doodzonden

_hoe parels ontstaan door
het schuren van de tijd

biechtte - pikte ik uit de boekenkast van mijn tante Coletta een boek met
foto’s van tempels uit India. Naakte mannen en vrouwen kronkelden en
Kit de Haan

sprongen op talloze manieren op, over, onder en achter elkaar. Diep in
mijn binnenste klonk een stem: “Voor ontsluiering van de mysteriën van de
seksualiteit moet je naar de Oosten, niet naar meneer pastoor.”
Mijn belangstelling, mijn passie voor de Oost was definitief ontloken.
Op mijn negentiende ontstond bij mij de misvatting dat sublieme zwarte

Een stukje over tijd schrijven is toch moeilijker dan ik dacht. Wil ik
schrijven over de bizarre tijd waarin we leven? Wil ik voeding geven
aan de duizenden meningen die er al bestaan over wat men als
waarheid ziet? Interessanter vind ik het hoe het schuren van de tijd
parels vormt.

hasjiesj uit Nepal, hallucinatoire LSD en het boek ZEN van Alan Watts
verdieping in de oosterse geheimenissen zouden brengen. Daardoor

Gebouwde werkelijkheid

duurde het helaas nog dertig jaar voordat ik, na op het randje van de dood

Laat me door je meenemen naar de opbouw van je leven en kijk eens terug

te hebben gebalanceerd, de roep uit mijn kinderjaren weer hoorde. Was

in de tijd. Je hebt gedurende de tijd van je leven aan een werkelijkheid

het de stem van God? Als afvallige en milde godloochenaar wilde ik echter

gebouwd: studie, relatie, het kopen van je huis en het krijgen van je

niets meer van het christendom of welke godenleer dan ook weten.

kinderen. Door de jaren heen heb je, al dan niet in chronologische

Toevallig trof ik in de Hoornse bibliotheek een boek van Shunryu Suzuki

volgorde, iets opgebouwd wat je zekerheid en vertrouwen geeft. Dit proces

aan: Zen-begin, eindeloos met zen beginnen. Interessant. Het kon dus ook

gebeurt grotendeels onbewust en is ingegeven door je achtergrond en de

zonder god. Dat leek me wel wat. Ik zette me op een kussentje.

maatschappij waarin je opgroeit.

Er ontsnapte mij een diepe zucht en een geruststellende gedachte: “Hè,

Crisis

hè, ik zit.”

Bewustzijn van tijd wordt wakker door een crisis zoals: corona, het
overlijden van een dierbare of een breuk in de levenslijn der
verwachtingen. Dan lijkt het alsof de tijd even stilstaat en je in een vacuüm
van angst, paniek en onzekerheid terechtkomt. Je gebouwde werkelijkheid
barst en je schuurt met de tijd.

Watersnoodramp
In deze crisis schuur je met de tijd. Want door een crisis kom je in het
tijdloze én krijg je de kans een parel te vinden. Zo was ik van de zomer
bijvoorbeeld getuige van de watersnoodramp in Maastricht. Precies die
week was ik daar. En ik weet nog hoe schuldig ik mij voelde in de trein op
de terugweg naar het droge Gooi.
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Flits
Ik werd mij bewust dat mijn leven in een flits voorbij kan zijn. Het regende
een aantal dagen en er vallen tientallen doden, waaronder in Duitsland. Al
mijn wensen, gehechtheden en teleurstellingen over mijn leven vielen weg.
Ik kwam in een stil vacuüm van kalmte en verwarring terecht. Ik voelde een
diep verdriet en bevrijding tegelijk. Maar ook schuld en schaamte. Hoe durf
ik me zo druk te maken over de onbenulligheden in mijn leven?

Sturen in de tijd
Ik werd me pijnlijk bewust dat ik mijn leven probeer te sturen in de tijd en
volledig ontevreden ben over het resultaat: ik ben niet getrouwd, ik heb
geen kinderen en ik heb geen koophuis. Kortom, het is niet goed genoeg en
ik vond dat het hoog tijd was dat mijn harde werk en inspanningen zich nu
maar eens moesten uitbetalen. Ik had de watersnoodramp nodig om
wakker te worden en mijn parel te vinden. Te zien dat ik nu moet leven.

Parel
Hoe is dat voor jou? Wat doet bijvoorbeeld corona met je? Zet het jouw
gebouwde werkelijkheid op zijn kop. Brengt het je in een crisis? Doet het je
schuren met de tijd?
Je kunt natuurlijk lessen trekken uit corona en ik hoop ook dat je dit doet.
Dat het je bewustzijn, liefde en compassie brengt voor andersdenkenden.
Maar meer dan dit alles gun ik je de parel van tijdloosheid. Deze parel kun
je alleen zien door je te richten op het Licht en de schoonheid van de parel.
Sta daarnaast toe dat je schuurt met de maatregelen, met je angst en met
je onzekerheid over waar dit allemaal naar toe gaat. Ontdek hoe dit
schuren je helpt je te richten op het Licht. Het Licht dat jij in essentie bent.

Tijdloos
Dit is de allergrootste parel die jij jezelf kunt geven. Het gaat er in deze tijd
niet om voor welke gebouwde werkelijkheid je kiest. Of voor welke
polariteit je kiest. Daar gaat het niet over. Deze tijd is een kans je ogen
open te doen. Het enige wat je hoeft te doen is je te richten op het Licht en
je eigen tijdloosheid te leven.
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Als ik het heb over dag en nacht, of over winter, lente, zomer, herfst, of
over ochtend, middag, avond, nacht, of over eeuw, decennium, jaar, dag,
dan gebruik ik ook beelden die in mijn geest opgeslagen zijn. In deze
gevallen heb ik er niet meteen een vaste vorm bij, misschien is daarom het
woord idee hier toepasselijker dan het woord beeld. Alle ideeën zijn in de
kern verwoede pogingen van mijn geest om de stroom van wat gaande is
te vangen, in brokjes op te delen om het voor mij behapbaar te maken.
Zoals mijn moeder heel vroeger mijn boterhammetje in stukjes voor mij
sneed. Als ik (mijn geest) het kan pakken dan heb ik er vat op. Dat
versterkt mijn gevoel van veiligheid, mijn gevoel dat ik grip heb op mijn
leven. Ik heb er helemaal geen vat op, maar het idee dat ik het heb, geeft
een idee van veiligheid.
Ik heb geleerd: een week bestaat uit 7 dagen, een dag bestaat uit
vierentwintig uren en een uur telt zestig minuten. Aldus ben ik grondig
geconditioneerd, noem het geprogrammeerd. Mijn brein is vergeten dat
dagen, uren en minuten niet meer dan ideeën zijn. Inmiddels ervaar en
hanteer ik ze als zijnde harde werkelijkheid. Daarom spreek ik in termen
als ‘in mijn eigen tijd’, ‘het is mijn tijd niet’, ‘ben ik op tijd?’ of ‘ik heb geen
tijd’. Ik las dat een zenmeester ooit zei; ‘ik ben tijd’!
Mensdieren zijn niet tijd, hebben niet tijd, en kennen niet tijd.
In werkelijkheid zijn er stromen gaande
die nooit begonnen zijn
die nooit zullen eindigen
en zo blijft het nog wel een tijdje.
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_over tijdsrimpelingen
Een mijmering over het verloop van de tijd en het eigen verval

Nini Kossen
De oude man loopt niet zo kwiek, hij schuifelt iets. Trouwens de hele rij
waarvan hij deel uitmaakt, is ook niet zo snel. Wie en waarom zijn deze
mensen hier, die zo vroeg en rustig lopen door de ochtendmist? De man
op kop geeft een beeld van de bedoeling. Hij gaat gekleed in een zwarte
lange mantel en geeft het tempo aan.
Een priester? Nee, zijn vrolijke gestreepte sokken, die onder het zwart
uitsteken, en zijn verschillend uitgedoste kompanen doen meer denken
aan een verzameling groupies. Zen-groupies in dit geval.
Dat langzame loopje heeft een meditatieve functie. Met aandacht gaat de
rij met lekenbroeders en zusters stap voor stap een ronde over de paden
van de kloostertuin.
De piano van Joke

De oude man heeft moeite met zijn linkerbeen, er zit iets klem en het geeft
hem het gevoel dat hij scheef zwenkt. Hij spreekt zichzelf bemoedigend
toe: ‘hou vol jongen, rustig aan’. Hij ziet de scheve boom langs het pad en
voelt zich verwant.
Hij beschrijft:
als die scheve boom
sta ik in de levenswind
wankel evenwicht
Als hij het later terugleest, denkt hij: ’Nou, nou zo erg is het ook weer niet.
Wat is er eigenlijk aan de hand?’ en hij voelt: ‘Ik ben gewoon een beetje
bang voor oud worden met verlies van controle. En mijn evenwicht is echt
niet zo slecht. Aandachtige zorg, zeg maar, is terecht maar maak het niet
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zo ernstig. En het groupie-bestaan gaat ook niet helpen, dat weet je toch’.

Wat gekalmeerd piekert de oude man piekert later door: ‘Zo langzamer-

Na deze innerlijke aansporing denkt hij aan zijn eerdere mijmering over

hand zou ik toch iets kunnen aanvaarden van die grote zaak van leven en

rimpeling en verval:

dood. Maar dat is niet zo. Ik kan niet zo goed tegen mijn verlies. Ik snap het
wel, maar ik snap het ook niet. Gesplitst leef ik voort en klaarblijkelijk wil ik

mooi op oude steen

dat ook maar zo houden. Geen inzicht en geen aanvaarding, vooral geen

aanslag en kleurverwering

aanvaarding. Ik heb er geen zin in, zelfs wetende dat dit wartaal is, blijf ik

hoe blijf ik verschoond?

wartalig en warzinnig.’

De oude man schiet nu in de lach en beseft hoe gemakkelijk hij van een

mensen verdwijnen

rimpeling een afkalvende golfslag kan maken. Hij besluit daarmee te

geschrokken staar ik in mijn

stoppen en zich verder te bekwamen in het aandachtig zitten, aandachtig

achteruitkijkspiegel

klusjes doen en aandachtig nadenken.
En om ruimte te geven aan tegenstrijdigheden, daar valt toch niet aan te

Een vriendin van de oude man gaf hem een hint: ‘Aandachtig lopen is naar

ontkomen. Maar aandacht voor een komend doktersbezoek is meer iets

voren en niet achteruit.’

voor de volgende week als de kloosterperiode weer voorbij is. Vóór die tijd
geen zorgen dus.
‘Het lijkt wel wat op verslavingsproblematiek’, bedenkt hij al stilzittend: ‘
die kleine en iets grotere problemen kunnen dienen als een beschermende
jas tegen de confrontatie met het ouder worden en dan dood gaan. Want
daar helpt niets tegen. Als alle bescherming weg valt en de transformatie
begint van iets naar niet-iets, ja dan… Dat is pas eng. Want bij dat niet-iets
ben ik dan niet meer betrokken. Mijn ik verdwijnt als sneeuw voor de zon!’
Bij deze innerlijke monoloog slaat de schrik hem weer om het hart. Hij
mompelt herhaaldelijk: ‘Dat is raar- DAT IS RAAR’ en voelt het angstzweet
op zijn voorhoofd.
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_panta rhei
HAIKU HOEKJE

_ik ben iemand met een
cameraatje...
Harry Stein

“Ik heb me nooit echt in Japanse haiku’s verdiept” bekent Mia
Verberne, de haikudichteres van het Occo Hofje in Amsterdam.
“Marianka heeft me ertoe aangezet, omdat ze kopij zocht voor de
nieuwsbrief van het hofje, dus ik heb het ook maar eens geprobeerd
en de redactie accepteerde het. Vanmiddag zat ik trouwens naar
een stuk van Verdi te luisteren, waar tot mijn verbazing een haiku in
voorkwam. Dan denk ik wel: als Verdi het kan, dan kan ik het ook!”
We zitten met een kopje Griekse bergthee in de knusse woning van Marianka
Schep, die het haiku hoekje attent heeft gemaakt op de gedichten van Mia. Van
huis uit is Mia neerlandica, en ze heeft jarenlang gewerkt als lerares
Nederlands. “Tijdens mijn studie heb ik veel moeten lezen, maar gedichten zijn

Water vloeit, verandert, maar blijft altijd hetzelfde.
In de huid van de aarde kerft de mens zijn tekens als bewijs van zijn
bestaan.
De schrijver heeft een lange arm, hij heeft veel te schrijven en de hele
oceaan is zijn schrift.
Uiteindelijk zal hij overleven op een eiland van zijn eigen tekst.

eigenlijk nooit zo mijn ding geweest.” Toch valt in haar haiku’s soms de
weerklank van haar vroegere metier te beluisteren:
Gezelle’s mezen:
ook ik zie ze geern, vlug
tussen de takken.
Daar zijn de vinken!

Het beeld De Schrijver, evenals de tekst Panta Rhei, is van de hand van
Ellen Klijzing. Het beeld drukt de condition humain uit; het schrijven op

Kleurig op de witte grond zo Middeleeuws klein.

het water is een symbool van het vergankelijke, stelt Klijzing, maar toch:
zolang we in een verhaal voorkomen zijn we eeuwig. Op de website van
Ellen Klijzing vindt u, behalve veel ander werk, meer foto’s van De
Schrijver in heel andere opstellingen:

Guido Gezelle, die de kleine schepselen Gods bezingt, het Middeleeuwse
miniatuur dat een boekpagina verluchtigt, ze passen wonderwel bij de verstilde
sfeer van de binnentuin van het achttiende-eeuwse Occo Hofje. De

http://www.ellenklijzing.nl/
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Een prachtig beeld: de oude vrouw die bij het vallen van de avond op de stille, in
de schemer vervagende hof uitkijkt, waar alleen het geluid van de laatste vogels
nog vorm en maat schept!
Het terugkerende thema van Mia’s haiku’s zijn de levende wezens van de
binnentuin: de bomen, struiken en planten door de seizoenen heen, de vele
vogels, vleermuisjes… het langzame sterven van de vlier:
Vlier tenslotte dood
biedt aan het jong groen lover
zijn schoon naakt karkas.
En enkele weken later:
Vlier dood? Steun biedt hij
aan klimop – en die een thuis
aan kleine vogels.

bovenstaande haiku’s zijn geschreven in februari 2021, een maand die
getekend werd door sneeuw en nevel:
Lieflijk is de hof
onder zijn zacht witte dek…
een ernstige tuin.
Mistsluier grijsgroen:
nog stiller door wiekslag
en verwaasd silhouet.
Zacht vogelgeluid
geeft van de stilte de maat;
vorm aan ruimte.

“Ik ga bijna niet meer uit. Ik kijk veel uit het raam en maak haiku’s over wat ik
zie. Ik ben een erge kijker, iemand met een cameraatje… bij mij hoort niets
geweldigs. Als ik zit te kijken wordt mijn blik plotseling door iets gebonden, blijft
vertoeven en vindt vorm. Er komt een regeltje op en van daaruit werk ik dan
verder. Het zijn kleine gedichten, maar ze zijn me toch lief. Je houdt zo van wat
je gemaakt hebt… en als het af is denk ik: nou, het staat er toch!”
Toch is de tuin voor Mia niet alleen maar een bron van serene contemplatie.
Vooral het groenbeheer, waarbij de behoeften van plant en dier vaak
ondergeschikt worden gemaakt aan die van de mens, kan op haar kritiek
rekenen. Mensen knippen bloemen af om ze in vaasjes te zetten, terwijl de
bloemen toch van vitaal belang zijn voor de insecten:
Bloemenhart opent zich
niet voor ons hebzuchtigen:
voor kostbaar insect.
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Ze gaan op moordzuchtige wijze met slakken en ander ‘ongedierte’ om:
Mens heeft troebel zicht:

_de (soeploze) soep

doodt in zijn tuin veel leven
dat werkt voor ons heil.
Marianka Schep
En ze hebben een voor de dichteres onnaspeurbare obsessie met kort gemaaid
gras. Op het Occo hofje is het grasmaaien uitbesteed aan Maaike de maairobot, die de hele dag lang haar spoor trekt over het gazon, terwijl de dichteres
het gadeslaat en er het hare van denkt:

Na ons jarenlang op heerlijke soeprecepten te hebben vergast, is
Marianka naar aanleiding van het thema tijd bevangen door
experimenteerzucht. Ze trakteert ons in dit nummer op een
soeploze soep (“Dat moeten ze maar begrijpen, hoor!”)

Rupsen knagen noest,
robot tast, maait, onverpoosd.

Over tijd gesproken, deze column is geschreven naar aanleiding van het thema

En ik? Zit, kijk, zie.

nummer Tijd. Ik kwam erop omdat ik hoorde dat Sinja Alma iets ging schrijven
over fresco’s van haar vader op de muren van het Amstelstation. Het noemen

Toch zijn zulke breidelende ingrepen niet in staat om de van leven zinderende

van deze muurschilderingen in het Amstelstation raakte iets in mij.

tuin te beknotten:
Als klein meisje van ongeveer drie jaar was ik in de hal van het Amstelstation.
Wat blijft in de tuin

Een hele grote lichte hoge ruimte met die gekleurde muren. Deze herinnering

zijn resten en kale grond

bracht die beetje pastelachtige tinten van de schilderingen weer terug. Niet de

waarin leven, hoop.

letterlijke afbeelding, nee, vage figuren, kleuren, licht blauw, grijs en het
ruimtelijke. Die schilderingen maken deel uit van mijn gevoel voor ruimte en

Groot koel glijdt de maan,

vrijheid dat ik daar ervaarde in die hal als driejarige.

vleermuisjes jagen haastig:
goede nacht begint.

Bij slecht weer werden wij, mijn twee kleinere broertjes en ik toentertijd, 77 jaar
geleden, naar het Amstelstation gestuurd met een kinderoppas van veertien

Kom toch oude vrouw:

jaar.

stoot je kelderraam open!
Zie, hoog de vogels.

Door dit stukje van Sinja over de fresco’s van haar vader herinnerde ik mij hoe
heerlijk het daar was in de hal van het Amstelstation. Heel hard rennen. Het

Het haiku hoekje wil Mia graag hartelijk bedanken voor het interview en de

puur lichamelijke genot juichend en stuivend door die ruimte te vliegen. En

toestemming voor het gebruik van de haiku’s, en Marianka voor de geboden

niemand, niemand zei stop, of voorzichtig of niet zo hard schreeuwen.

gastvrijheid en de verrukkelijke curry.
Dat gevoel van vrijheid in dat kleine lichaam. Ik kan dat lijfje van toen nog steeds
voelen als ik eraan terug denk. Nu ben ik tachtig met drie heupoperaties achter
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de rug waar mijn lijf niet al te goed op heeft gereageerd. Toch doet de
herinnering aan toen nog steeds goed, ondanks de letterlijke beperkingen in het
dagelijkse leven van nu.

_tijd

Ik hoor weer het geluid van schoentjes met zo’n leren bandje over de wreef op

Rutger Kopland

die grote tegels... de echo van stemgeluid in die enorme ruimte... die tegels en
schilderingen: een geheel in kleur en ruimte... en de kracht en de vaart en de

Tijd – het is vreemd, het is vreemd mooi ook

lucht door mijn krullen... Ik kan mij geen kleren of jassen herinneren die me

nooit te zullen weten wat het is

tegenhielden, geen besef van andere mensen, die er wel geweest moeten zijn.
en toch, hoeveel van wat er in ons leeft is ouder
Armpjes wijd uiteen, die ruimte , die schilderingen van Peter Alma, die vloer een

dan wij, hoeveel daarvan zal ons overleven

grenzeloos heilige ruimte. Alleen dát. Dat!
zoals een pasgeboren kind kijkt alsof het kijkt
naar iets in zichzelf, iets ziet daar
wat het meekreeg
zoals Rembrandt kijkt op de laatste portretten
van zichzelf alsof hij ziet waar hij heengaat
een verte voorbij onze ogen
het is vreemd maar ook vreemd mooi te bedenken
dat ooit niemand meer zal weten
dat we hebben geleefd
te bedenken hoe nu we leven, hoe hier
maar ook hoe niets ons leven zou zijn zonder
de echo’s van de onbekende diepten in ons hoofd
niet de tijd gaat voorbij, maar jij, en ik
buiten onze gedachten is geen tijd
we stonden deze zomer op de rand van een dal
om ons heen alleen wind
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V

_burnt norton

Words move, music moves
Only in time; but that which is only living

Fragmenten

Can only die. Words, after speech, reach
Into the silence. Only by the form, the pattern,
T.S. Eliot

Can words or music reach
The stillness, as a Chinese jar still

I

Moves perpetually in its stillness.
Time present and time past
Are both perhaps present in time future

[…]

And time future contained in time past.
If all time is eternally present

Sudden in a shaft of sunlight

All time is unredeemable.

Even while the dust moves

What might have been is an abstraction

There rises the hidden laughter

Remaining a perpetual possibility

Of children in the foliage

Only in a world of speculation.

Quick now, here, now, always-

What might have been and what has been

Ridiculous the waste sad time

Point to one end, which is always present.

Stretching before and after.

Footfalls echo in the memory
Down the passage which we did not take
Towards the door we never opened
Into the rose-garden. My words echo

T.S Eliot schreef het gedicht Burnt Norton in 1936. De titel verwijst naar een

Thus, in your mind.

landhuis waar hij met de vrouw van zijn leven, Emily Hale, door de rozentuin

But to what purpose
Disturbing the dust on a bowl of rose-leaves

wandelde. Omdat Eliot al getrouwd was, is er nooit een relatie tussen de twee
ontstaan.

I do not know.
Enkele jaren later schreef Eliot nog drie gedichten met dezelfde structuur en

II

thematiek: East Coker, The Dry Salvages en Little Gidding. De vier gedichten
Time past and time future

werden daarna gezamenlijk gepubliceerd als Four Quartets.

Allow but a little consciousness.
To be conscious is not to be in time

Het thema van de vier gedichten is de spanning die bestaat tussen het menselijk

But only in time can the moment in the rose-garden,

bestaan in de tijd, en de tijdloosheid die dat bestaan uiteindelijk omvat.

The moment in the arbour where the rain beat,

De Four Quartets zijn geen makkelijke kost. Aantekeningen met veel

The moment in the draughty church at smokefall

achtergrondinformatie en uitleg van details is te vinden op:

Be remembered; involved with past and future.

http://home.kpn.nl/reijhamer/4%20quartets.htm.

Only through time time is conquered.
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_aanwinsten bibliotheek
Harry Stein
Francesco Izzo neemt binnenkort afscheid als bibliothecaris van de ZCAbibliotheek en draagt het beheer ervan over op Ton Hengeveld en Harry Stein.
Francesco heeft bij zijn aantreden als bibliothecaris de administratie van de
bibliotheek gedigitaliseerd en geprofessionaliseerd en hij heeft door de jaren
heen voor veel interessante nieuwe aanwinsten gezorgd. Het ZCA bedankt
Francesco hiervoor hartelijk en de nieuwe bibliothecarissen hopen zijn
voorbeeld waardig te kunnen zijn.
Omdat het beheer zich momenteel in een tussenfase bevindt, treft u hier geen
lijst met nieuwe aanwinsten aan. We willen alleen het boekje van Corrie
Koppedraijer, dat onlangs is aangeschaft, voor het voetlicht plaatsen.

Zij die uit het Noorden komen
In 2003 vinden Corrie en Leo als bij toeval een landgoed met een bouwval aan
de voet van de Pyreneeën. Hier realiseren zij hun droom: een rustoord voor
gasten en groepen. Openhartig beschrijft Corrie in dit boek haar labyrintische
zoektocht naar een plaats in de buurtgemeenschap, haar rol binnen het project
en een eigen leven, los van al het gedoe. Ze stuit op de weerbarstigheid van de
streek en de mensen, hun verhalen, de sporen van oorlog en armoede, op wat
verzwegen wordt en rondspookt. Tegelijk is daar de intense vreugde van de
natuur en de liefde.
Leuk lezen voor diegenen die les Gavatxes bezocht hebben voor een
schildercursus of een sesshin.
Wie het boekje zelf wil aanschaffen kan contact opnemen met Liddy Vonk:
L.vonk@kpnmail.nl
Kosten 15 Euro (140 blz., mooie foto’s en illustraties).
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_het sanghastokje
Atser
Zenpraktijk sinds: 2 jaar
Wat was voor jou destijds de aanleiding om aan zen te gaan doen?
Een paar jaar geleden begon ik met mediteren, in eerste instantie omdat ik
hoopte dat het de onrust in mijn hoofd wat zou temperen. Ik ontdekte dat het
zitten me niet alleen meer focus bracht, maar het leek ook alsof er een laagje
aan mijn bewustzijn werd toegevoegd. Zo ontdekte ik dat gedachten komen en
gaan, dat je ze kunt bekijken en je je er niet altijd mee hoeft te identificeren.
Daar moest ik meer over weten, dus begon ik te lezen. Zen Mind, Beginner’s
Mind, de gebundelde lezingen van Shunryu Suzuki, bracht me op het zen pad.
De praktische focus op het zitten sprak me aan, al is het ook wel weer ironisch
dat ik daar een boek voor nodig had.
Waarmee vermaak je je op het kussen?
Het lichaam, de adem, de aap. Ervaren wat er op dit moment is. En de aap
springt van tak naar tak naar tak, en iemand moet hem in de gaten houden.
Wat leidt je af van je zenbeoefening?
Ik denk dat het een valkuil is om een al te strikt onderscheid te maken tussen
beoefenen en niet-beoefenen. Mijn neiging is weleens om na het zitten te
denken: ‘dit was een zeer goede meditatie!’ of ‘dit kan beter, want ik heb alleen
maar zitten denken’. Nu probeer ik wat milder te zijn en dingen te laten zijn
zoals ze op dit moment komen, inclusief de gedachten en de oordelen over de
gedachten.
Welk boeddhistisch woord spreekt je het meest aan?
Onlangs las ik in een stuk van Maurice Knegtel over moha: de verwarring die
ontstaat wanneer we denken dat onze woorden en concepten naar iets
concreets, iets vasts in de wereld verwijzen. Aan deze ideeën klampen we ons
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graag vast, met als gevolg dat de directe ervaring van de werkelijkheid wordt
gehinderd.

_colofon

Wat is voor jou de grootste valstrik in Zen?
Om het zitten al te veel als een middel te zien waarmee iets bereikt moet
worden: een verlichtere staat van zijn, meer zelfinzicht, de bevrijding van de

redactie

dieren, meer compassie. Het is, denk ik, goed om te beseffen: ‘dit is het, meer is

Alfred Marseille

er niet’.

Kit de Haan
Roos Tacken

Wat heeft Zen jou gebracht?

Harry Stein

De realisatie dat er een lichaam is. De realisatie dat de aap verhalen vertelt.

ontwerp
Het thema van deze Zensor is ‘tijd’. Wat betekent dit voor jou?

Anchorette Koolman & Alfred Marseille

Zowel uit eigen ervaring als uit mijn onderzoek naar tijdsperceptie aan de
universiteit kan ik zeggen dat de menselijke tijdsbeleving zich niets aantrekt van

beeld, beeldredactie en vormgeving

de klok.

Alfred Marseille

redactieadres
zensor@zenamsterdam.nl

zensor - twee nummers per jaar, zomer en winter
De Zensor komt in de zendo te liggen. Voor vaste donateurs is de Zensor gratis
beschikbaar; zij kunnen een exemplaar uit de zendo meenemen. Voor alle
anderen geldt voor een exemplaar van de Zensor een donatiesuggestie van
€3,-

adres
Zen Centrum Amsterdam
Binnenkant 39
1011 BM Amsterdam
www.zenamsterdam.nl
info@zenamsterdam.nl
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zonder
vandaag
morgen geen
gisteren
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